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Kjarasamningar sem undirritaðir voru í maí 2011 byggðu á 
ákveðnum forsendum. Það var sérstök forsendunefnd sem fór 
þrisvar yfir gefnar forsendur. Nú í janúar var síðasta yfirferð 
nefndarinnar og  komst hún að þeirri niðurstöðu að einungis 
forsendur um aukinn kaupmátt hafi staðist en aðrar forsendur 
brugðist. Með því vísaði forsendunefndin málinu til samninga-
nefndar ASÍ og framkvæmdastjórnar SA til umfjöllunar og 
ákvarðanatöku. 

Samningsaðilar höfðu fengið yfirlýsingu frá ríkisstjórninni 
við gerð samninganna sem ekki hefur öll gengið eftir, eins og 
heilsíðu auglýsing frá ASÍ í janúar greindi frá.

Við höfum dregist afturúr þegar efnahagsleg lífskjör eru  
borin saman við Danmörku, Noreg og Svíþjóð. Við erum alltaf 
að reyna að bæta okkur upp kaupmáttartap í kjarasamningum sem verðbólgan étur áður en 
kauphækkunin kemur til útborgunar. Gengi krónunnar er allt of sveiflukennt og óstöðugt. 
Gjaldeyrishöft eru að skapa hér tvo þjóðfélagshópa, þá sem koma inn með gjaldeyri og kaupa 
upp eignir á hrakvirði og hina sem þurfa að selja til þess að borga stökkbreyttar skuldir eftir 
hrun sem fyrri hópurinn átti stóran þátt í að skapa.

Eftir þjóðarsáttina 1990 var lögð mikil vinna í að sporna við kennitöluflakki, gerviverktöku 
og svartri atvinnustarfsemi. Það eru til miklar skýrslur um þetta frá þessum tíma. Þegar þessar 
skýrslur eru  lesnar mætti halda að þær væru nýjar úr prentsmiðjunni; ástandið er nánast alveg 
eins í dag og fyrir 25 árum síðan. Hvað hafa þessir 63 alþingismenn sem hafa verið á launum 
hjá okkur verið að gera í þessum málum í þessi 25 ár? Hverra hagsmuna eru þeir að gæta? Það 
hlýtur að vera hægt að setja lög gegn þessu þjóðarböli hér eins og annars staðar sé vilji til þess á 
alþingi.

Samkomulag var undirritað 21. janúar milli ASÍ og SA um endurskoðun kjarasamninga. 
Það felur í sér að samningunum verður ekki sagt upp en samningstíminn hins vegar styttur um 
tvo mánuði, til 30. nóvember 2013, og starfsháttum breytt við gerð kjarasamninga til samræmis 
við það sem gert á hinum Norðurlöndunum.  Launahækkun upp á 3,25% til félagsmanna kom 
því til framkvæmda 1. febrúar sl. 

Samkvæmt þessu samkomulagi er vonandi hægt að fara að færa lífskjör okkar nær því sem er 
hjá hinum Norðurlandaþjóðunum. Við þurfum að auka hér framleiðni, bæta launakjör, stytta 
vinnuvikuna, afnema svarta atvinnustarfsemi og gerviverktöku. Að endurvekja norræna vel-
ferðarkerfið og nota skattpeningana í að veita góða gjaldlitla heilbrigðis- og menntaþjónustu. 
Börnin okkar eiga að fá fríar máltíðir í skólunum. Það verður að lagfæra aðbúnað mötuneyta og 
matasala í skólunum.  

Við þurfum að freista þess að klára vinnu við jöfnun lífeyrisréttinda alls vinnumarkaðarins. 
Ef þetta óréttlæti heldur áfram verða ekki mörg ár þangað til að það þarf að hækka skatta sér-
staklega til þess að standa undir skuldbindingum ríkis og sveitarfélaga vegna þeirra loforða til 
sinna starfsmanna. 

Verðbólguna verðum við að geta beislað. Til þess þurfa allir aðilar að koma samstilltir að 
verkinu og af fullum heilindum. Þeir sem ætla að skorast undan eiga að verða frystir úti og 
látnir blæða til hlýðni. Stjórnmálamenn keppast við að gagnrýna verðtrygginguna á lánin til 
þess að slá ryki í augun á kjósendum á sama tíma og ríkisvaldið er búið að aftengja bæði verð-
tryggingar og verðbætur. Verðtrygging og verðbætur eru ekki stóra ógnin ef við náum böndum 
á verðbólguna með ábyrgri efnahagstjón og nothæfum gjaldmiðli. 

Peningamálin verður að taka föstum tökum og gera langtímaáætlun í sátt, á sama tíma og 
við höldum áfram að skoða hvað leið er fær til framtíðar með blessaða krónuna. 

Níels Sigurður Olgeirsson
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B
Heimsmeistarakeppni einstaklinga í mat-
reiðslu var haldin að venju í Lyon í síðustu 
viku janúarmánaðar. Bocuse d’Or keppnin 
sem haldin er annað hvert ár, er ein sú erf-
iðasta sem haldin er í heiminum í dag og 
vekur athygli um allan heim. Þetta var í 8. 
skiptið sem Ísland sendir þátttakanda, og 
má segja með sanni að velgengni okkar og 
árangur sé mjög góður.  Sigurður Kristinn 
Laufdal Haraldsson frá VOX keppti að 
þessu sinni og lenti í 8. sæti af 24.

Sigurður, sem er 24 ára, stóð sig ein-
staklega vel, ásamt aðstoðarmanni sýnum 
Hafsteini Ólafssyni og þjálfaranum Þráni 
Frey Vigfússyni. Ef tekið er mið af því 
hve ungur hann er má reikna með miklu 
af honum í framtíðinni. Íslandi hefur frá 
byrjun gengið mjög vel í þessari keppni og 

Kjötfat Sigurðar.Íslenski kjötdiskurinn.

Bocuse	d	‘Or	2013
Kjötfat Thibaut Ruggeri.

Íslenski fiskrétturinn

Íslendingar á pöllunum.
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einu sinni náð þeim árangri að komast á 
pall. Það var Hákon Már Örvarsson sem 
náði 3. sætinu árið 2001.  

Þátttaka í svona stórum keppnum eins 
og Bocuse d’Or, ólympíuleikum í mat-
reiðslu, matreiðslumaður ársins á Íslandi 
og öðrum góðum keppnum er á við gott 
framhaldsnám í okkar fagi og ýtir um leið 
undir það góða nám í matreiðslu sem við 
búum við á Íslandi í dag.

Fjöldi fyrirtækja og stofnanir, aðallega 
úr matvælageiranum, hafa í gegnum árin 
sýnt ótrúlega mikinn skilning og velvilja í 
garð okkar sem stöndum að baki þessum 
verkefnum og stutt okkur fjárhagslega.  
Fyrir það erum við afar þakklátir en þetta 
sýnir einnig mikla framsýni þessara aðila.

Fyrir hönd Bocuse d ‘Or 
akademíunar á Íslandi

Friðrik Sigurðsson  

Góðum árangri fagnað. 

Íslenska liðið
frá vinstri:
Hafsteinn 
aðstoðarmaður, 
Þráinn þjálfari, 
Sigurður og Sturla 
dómari.

Paul Bocuse gengur í salinn. Verðlaunahafar. Frá vinstri: Jappe Foldager, Thibaut Ruggeri og Noriyuki Hamada.

Sigurður á fullu.Myndir: Guðjón Steinsson.
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Hátíðarkvöldverður Klúbbs matreiðslu-
meistara var haldinn laugardagskvöldið 
5. janúar í glæsilegum salarkynnum 
Hörpunnar. Aldrei áður hafa jafn margir 
gestir sótt kvöldverðinn eða 330 manns 
sem er nýtt met og voru þó nokkrir á 
biðlista sem ekki komust að. Er þetta 
án efa ein glæsilegasta veisla sem haldin 
er árlega á Íslandi og hápunktur ársins 
hjá mörgum unnendum matar og víns.  
Samkvæmisklæðnaður er áskilinn eins og 
hæfir kvöldinu, síðkjólar og smokingföt. 
Forseti Íslands hefur ávallt verið heiðurs-
gestur kvöldsins og passar hann ávallt að 
taka þetta kvöld frá í annars mjög þétt-
skipaðri dagskrá.  

Að þessu sinni var það sjálfur Ólafur 
Elíasson, listamaður, sem tók að sér að 
skreyta listaverkadiskinn sem gestir fá með 
sér sem minjagrip um kvöldið og var það 
vel við hæfi, enda kom Ólafur að hönnun 
Hörpunnar eins og þekkt er.

Kvöldið heppnaðist einstaklega vel og 
voru gestir mjög ánægðir með glæsilega 
veislu og eiga allir sem komu að kvöldinu 
heiður skilinn fyrir fagmannleg vinnu-
brögð.

Mikill fjöldi matreiðslumanna kom að 
undirbúningi og framkvæmd kvöldsins og 
undirbúningsferlið langt. Mikið gekk á í 
eldhúsinu um kvöldið. Voru 70-80 manns 
í eldhúsinu þegar mest var og stemningin 
góð, enda hjálpuðust allir að við að leggja 

HHátíðarkvöldverður	Klúbbs	
matreiðslumeistara	2013

Forsetaborðið.

Keyrslan í gangi.

Séð yfir salinn.

Forseti KM Hafliði Halldórsson.
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Framreiðslu og matreiðslumenn kvöldsins.

Framreiðsluhópurinn.

Hátíðardiskurinn.

Hluti af réttum kvöldsins.



	 8	 MATVÍS - 1. tbl. 18 árg. 2013

metnað í að gera veisluna sem glæsilegasta. 
Yfirmatreiðslumaður kvöldsins var Bjarni 
Gunnar Kristinsson sem einnig stjórnar 
eldhúsi Hörpunnar.

Mikil vinna fór í að þróa réttina sem 
bornir voru á borð og var haldin prufa 
snemma hausts þar sem allir réttir mat-
seðilsins voru eldaðir og paraðir við vínin 
sem voru sérvalin með hverjum rétti.

Hátíðarkvöldverðurinn er ein aðal fjár-
öflun klúbbsins, sem heldur úti fjölbreyttri 
starfsemi, þar á meðal gerir klúbburinn 
út landsliðið í matreiðslu og stendur fyrir 
keppninni um matreiðslumann ársins auk 
samstarfs við klúbba matreiðslumeistara 
á Norðurlöndum.  Allir matreiðslumenn 
sem koma að kvöldinu gefa vinnu sína.

Þjónustan var í höndum 
Barþjónaklúbbs Íslands eins og mörg 
undanfarin ár og hefur það samstarf verið 
einstaklega gott og virkilega gaman að 
sjá svo marga fagmenn saman komna á 
einu kvöldi. Sérstaklega var gaman að sjá 
gamlar goðsagnir úr þjónabransanum sem 
höfðu engu gleymt.

Undirbúningur fyrir Hátíðarkvöldverð-
inn 2014 er þegar hafinn og nefndin tekin 
til starfa. 

Klúbbur Matreiðslumeistara er áhuga-
mannafélag fagmanna í matreiðslu og er 
opinn öllum sem hafa sveinspróf í mat-
reiðslu og hafa gaman af því að hitta aðra 
fagmenn, fræðast, ræða fagleg áhugamál 
og stuðla að framþróun matreiðslunnar.  
Áhugasamir geta kynnt sér klúbbinn og 
nálgast umsóknareyðublað á chef.is 

F.h.  Klúbbs Matreiðslumeistara
Ingvar Sigurðsson

Vel heppnuðu kvöldi fagnað.
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Forsetarnir þrír: Hafliði Halldórsson, 

Ólafur Ragnar Grímsson og 

Gissur Guðmundsson.

Tveir vel sjóaðir, Hilmar B. Jónsson og Jakob Magnússon.

Norðanmenn komu sterkir inn.

Drykkir kvöldsins. 

Myndir: Guðjón Steinsson.
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Stjórn	og	trúnaðarráð	MATVÍS
2013–2014

Stjórn	MATVÍS
1 ár Form: Níels Sigurður Olgeirsson
2 ár Aðalm. Gunnar Rafn Heiðarsson
2 ár Aðalm.   Guðfinna  Guðmundsdóttir          
1 ár Aðalm. Jón Karl Jónsson
1 ár Aðalm.   Gígja Magnúsdóttir 
1 ár Aðalm.   Geir Bjarnþórsson
2 ár Aðalm.   Þuríður Magnúsdóttir 

1 ár  Varam.  Magnús Jakobsson*
2 ár  Varam. Elva Hjörleifsdóttir* 
1 ár  Varam. Þorvaldur Jónsson
1 ár  Varam. Eiríkur Þorsteinsson 
1 ár  Varam. Magnús Hallgrímsson
2 ár  Varam.  Sigurbjörn A. Sigurbjörnsson*

Trúnaðarráð	MATVÍS
2 ár  Aðalm.  Anna María Pétursdóttir
2 ár  Aðalm. Jón Kr. Friðgeirsson 
1 ár  Aðalm. Andreas Jacobsen*
1 ár  Aðalm. Óskar Hafnfjörð Gunnarsson
2 ár  Aðalm. Elías Þór Þórðarson 
1 ár  Aðalm. Ólafur Snæbjörnsson*

2 ár  Varam. Guðmundur Sigtryggsson 
1 ár  Varam. Þuríður H. Guðbrandsdóttir
2 ár  Varam. Haraldur Theódórsson*

Það er kosið um þá aðila sem að eru rauðir.
*Ný í stjórn

Kjörstjórn 
Form.  Halldór Jökull Ragnarsson
 Þorvaldur Jónsson

Varam. Anna María Pétursdóttir
Varam. Guðfinna Guðmundsdóttir

Ritstjóri MATVÍSBLAÐSINS
 Þorsteinn Gunnarsson

Skoðunarmenn
Aðalm. Hallgrímur Jóhannesson
Aðalm. Guðmundur Sigtryggsson

Varam Tillaga að 2 varamenn verði
 Kostnir á næsta aðalfundi ??

Fagdeildir	MATVÍS		2013	–	2014

Fagdeildir	MATVÍS
2013	-	2014

Fagdeild Bakara
 Geir Bjarnþórsson 
 Elías Þór Þórðarson 
 Haraldur Theódórsson 

Varam:  Ólafur Snæbjörnsson
 Andri Kristjánsson
 Þorvaldur Jónsson

Fagdeild Framreiðslu
 Gígja Magnúsdóttir 
 Anna María Pétursdóttir
 Gunnar Rafn Heiðarsson

Varam:  Elva Hjörleifsdóttir
 Dagbjört Fjóla Hafsteinsdóttir
 Guðmundur Sigtryggsson

Fagdeild Kjötiðn
 Jón Karl Jónsson
 Eiríkur Þorsteinsson 
 Halldór Jökull Ragnarsson

Varam: Magnús Jakobsson
 Sigurbjörn A. Sigurbjörnsson
 Guðjón H. Finnbogasson

Fagdeild Matreiðslu
 Guðfinna Guðmundsdóttir 
 Magnús Hallgrímsson
 Andreas Jacobsen

Varam:  Jón Kr. Friðgeirsson
 Óskar Hafnfjörð Gunnarsson
 Árni Þór Arnórsson
              
               
Fagdeild matartækna
 Þuríður Magnúsdóttir 
 Hrefna Hermannsdóttir
 Þuríður H. Guðbrandsdóttir 



Umsókn um dvöl í orlofshúsi/íbúð 
27. mars. – 3. apríl 2013

PÁSKAR

Umsækjandi:__________________________________________  Kennitala:_________________

Heimili: ______________________________________________  Póstnr/st.:_________________ 

Heimasími: __________________  Farsími__________________   Vinnusími_________________

Netfang: ____________________

Úthlutað verður samkvæmt punktakerfi þann 6. mars næstkomandi úr þeim 
umsóknum sem þá hafa borist.   

Umsóknir þurfa að hafa borist skrifstofu MATVÍS eigi síðar en 4. mars n.k.

Punktafrádráttur vegna páskaleigu eru 12 punktar.

Grímsnes   2 hús heitur pottur 24.000

Svignaskarð   2 hús heitur pottur 24.000

Akureyri   1 íbúð  24.000

Akureyri   1 stúdíóíbúð fyrir max 2 20.000

Reykjavík   1 íbúð  24.000

Annað   
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            Staður/dags.    2013

Umsókn um dvöl í orlofshúsi / íbúð árið 2013 

Umsækjandi:   Kennitala:   

Heimilisfang:     Póstnr./staður:   

Póstfang:       Heimasími: 

Farsími:  

Hér fyrir neðan er gefinn kostur á að sækja um eina viku með allt að sjö valmöguleikum fyrir stað 
og/eða tímabil.  Merkið með tölunni 1 fyrir fyrsta valkost en 2, 3 o.s.frv. til vara.

Orlofshús
 

Skiptidagar eru á föstudögum   
Vikuverð er kr. 24.000, nema stúdíó íbúðin á Akureyri kr. 20.000 
Orlofshúsin, ( utan íbúða í Reykjavík og á Akureyri ), eru með heitum potti.
Stúdíó íbúðin á Akureyri er 43m2 og hentar vel fyrir tvo.

Tjaldvagnar.     
Vikunúmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

31.mai 7. jún. 14. jún. 21.jún. 28. jún 05. júl. 12. júl 19. júl 26. júl 02.ág- 09. ág 16 .ág 23.ág

6. jún. 13. jún. 20. jún. 27.jún. 04 júl 11. júl. 18. júl 25. júl
 
 01 .ágú 08 .ág. 15 .ág. 22.ág 29.ág

Tjaldvagnar 2
Punktafrádráttur 6 8 10 12 12 12 12 12 12 10 8 6 6

Verð á tjaldvögnum er kr. 13.000
Tjaldvagnar leigjast í frá fimmtudegi til miðvikudags.

Umsóknir þurfa að berast fyrir 29 mars nk.

Vikunúmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12
Fjöldi 31.maí 07. jún 14. jún 21. jún 28.jún 05.jul 12.jul 19.jul 26.júl 02.águ 09.águ 16.águ 23.águ 30.ágú

Landsvæði húsa 07. jún 14. jún 21. jún 28.jún 05.jul 12.jul 19.jul 26.júl 02.águ 09.águ 16.águ 23.águ 30.ágú 06.sept

Grímsnes 2
Svignaskarð 2
Akureyri 1
Akureyri stúdíó 1
Reykjavík 1
Punktafrádr. 12 12 24 30 36 36 36 36 36 36 24 18 12 12

Umsóknir sendist til: MATVÍS  
merkt: Orlofsumsókn, Stórhöfða 31 110 Reykjavík



Umsóknir sendist til: MATVÍS  
merkt: Orlofsumsókn, Stórhöfða 31 110 Reykjavík

Sjóðfélagavefur Stafa er meiri og gjöfulli fróðleiksbrunnur en margan grunar. Það vita þeir sem sækja í 
hann upplýsingar, reglulega eða af og til. Hið eina sem þarf að gera er að sækja um aðgangslykil, hafi 
sjóðfélagar hann ekki undir höndum nú þegar.

S t ó r h ö f ð a  3 1  |  1 1 0  R e y k j a v í k  |  S í m i  5 6 9  3 0 0 0  |  Fa x  5 6 9  3 0 0 1  |  s t a f i r @ s t a f i r. i s  |  s t a f i r. i s

Einfalt að fá aðgangslykil
Nauðsynlegt er að skrá kennitölu og lykilorð til að komast á sjóðfélagavefinn. 

Það er einfalt mál fyrir notendur heimabanka. Einungis þarf að ræsa sjóðfélagavefinn, 

fylgja leiðbeiningum og bíða svo andartak eftir því að veflykill berist í heimabankann. 

Í heimabankanum birtist nýr veflykill undir heitinu lykilorð frá Stöfum lífeyrissjóði undir

Yfirlit > Netyfirlit > Öll netyfirlit (Íslandsbanki).

Yfirlit > Rafræn skjöl (Arion banki og Landsbankinn). 

Yfirlit > Rafræn skjöl (sparisjóðirnir og MP banki).

Sjóðfélagar, sem ekki nota heimabanka, hafi samband við starfsmann Stafa lífeyrissjóðs í síma 569 3000 eða sendi tölvupóst um erindið á netfangið 

stafir@stafir.is. Veflykill verður þá sendur viðkomandi í pósti.

Sjóðfélagar Stafa lýsa ánægju sinni með sjóðfélagavefinn. 

Við hjá Stöfum hvetjum þá, sem ekki eru orðnir virkir notendur sjóðfélagavefsins nú þegar, til að hafa samband og fá aðgang að þessari góðu 

upplýsingaveitu. Hún er þeim alltaf opin.

Á sjóðfélagavefnum getur þú nálgast upplýsingar um stöðu þína hjá sjóðnum:

Greidd iðgjöld.

Lífeyrisréttindi nú og áætluð framtíðarréttindi.

Lífeyrisgreiðslur úr sjóðnum.

Lán hjá sjóðnum. 

Ýmis skjöl sem sjóðurinn hefur sent þér.

Einnig eru á sjóðfélagavefnum reiknivélar vegna lífeyris, séreignarsparnaðar og lána.

Svörin færðu
á sjóðfélagavef Stafa

nnur en margan grunar. Það vita þeir sem sækja í
m þarf að gera er að sækja um aðgangslykil, hafi 

avefinn,

ankann. 

ssjóði undirrrrr

m:

g lána.
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Frá haustönn 2010 hefur staðið yfir í 
Hótel- og matvælaskólanum í MK til-
raunakennsla á breyttu meistaranámi í mat-
vælagreinum. Námið sem áður var mislangt 
eftir greinum er nú hið sama þannig að 
allir sem starfa í bakstri, framreiðslu, kjöt-
iðn og matreiðslu taka sama námið. Um 
er að ræða stjórnunar- og rekstrarnám 
sem spannar tvær annir í kennslu. Í upp-
hafi námsins var farið af stað með nám 
sem jangilti 30 fein sem eru í nýjakerfinu 
skilgreindar sem framhaldsskólaein-
ingar. Þegar líða tók á tilraunakennsluna 
kom í ljós að ekki reyndist nægjanlegur 
einingafjöldi í náminu og var það því lengt 
í 35 fein. Áfangarnir sem kenndir eru í 
meistaranáminu eru fjórir.  Þeir eru:

 
Stofnun og þróun fyrirtækis
Stjórnun
Rekstur og fjármál
Kennsla og leiðsögn
 

Kennsluskipting	kennsluaðferðir		
verkefni	
Námið er kennt í staðbundnum lotum 
þannig að nemendur mæta fyrirfram 
ákveðna daga í skólann og vinna síðan 
verkefni utan skilgreindra kennsludaga í 
skólanum. Nemendur mæta í 14 til 16 
daga í skólann á önn ýmist einn eða tvo 
daga í senn og stendur kennslan yfir frá 
klukkan 10:00 til 17:00 alla kennsludag-
ana. Námslotur í skólanum hafa verið á 
mánudögum og þriðjudögum. Áfangarnir 
hafa verið lotukenndir þannig að ætíð 
er kenndur einn áfangi í einu. Hluti af 

rekstraráfanganum hefur verið settur inn 
í stofnunaráfangann því þar er á ferðinni 
kennsluefni sem á við um báða áfangana. 
Kennsluaðferðir eru í fyrirlestrarformi 
studdum við Power Point glærusýing-
ar. Nemendur fá afrit af öllum glærum sem 
notaðar eru. Þeir hafa þær til hliðsjónar 
þegar þeir vinna verkefni, ritgerðir eða 
annað í áföngunum. Þeir nemendur sem 
eru að vinna að stjórnunar- eða rekstrar-
tengdum verkefnum á vinnustöðum sínum 
hafa haft tækifæri til að vinna þau í nám-
inu.  Hefur þessi aðferð við kennsluna veitt 
nemendum tækifæri til að vinna með raun-
veruleg verkefni sem þeir geta síðan notað 
á vinnustöðum sínum. Hefur þetta mælst 
vel fyrir. Þar sem nemendur sem sækja í 
námið koma alls staðar að af landinu þá 
hafa komið upp tilfelli þar sem nemendur 
hafa ekki getað sótt kennslustundir í skól-

anum vegna veðurs. Hefur verið tekið tillit 
til þess og hefur það ekki haft áhrif á gang 
nemenda í náminu hingað til.

Þegar nemendur eru að vinna verk-
efni utan kennsludaga í skólanum geta 
þeir  verið í sambandi við kennara í 
gegnum tölvupóst og fengið aðstoð og ráð-
leggingar vegna námsins eftir því sem þeir 
óska. Hefur þessi skipulagning á náminu 
mælst vel fyrir hjá nemendum meistara-
námsins og brottfall nemenda verið með 
minnsta móti eftir að farið var af stað með 
námið árið 2010.

Reynslan af fyrirkomulagi meistara-
námsins hefur verið góð. Þó hefur þurft 
að taka tillit til þess að sumir nemendur 
hafa ekki verið í námi í mörg ár og hafa 
þeir fengið aðstoð vegna þess.  Hafa náms-
ráðgjafar skólans aðstoðað nemendur með 
skipulagningu námsins þ.e. nemendur 
hafa fengið fyrirlestur um námstákni sem 
hefur hjálpað þeim að skipuleggja nám 
sitt. Bókfærsla hefur ekki verið kennd frá 
árinu 2004 og hefur verið tekið tillit til þess 
með því að kenna hluta rekstrarnámsins 
samhliða stjórnunaráfanganum. Kennarinn 
hefur auk þess boðið nemendum að mæta 
í aukatíma í skólanum hafi þeir óskað 
þess. Hafa margir þeirra nýtt sér þann 
möguleika til að ná betri tökum á ákveðn-
um þáttum námsins.

Efir að skólinn hóf að bjóða meistara-
námið með þessu sniði þá hafa umsóknir 
í námið farið fram úr öllum vonum. Það 
hefur haft í för með sér að frá hausti 2010 
og nú til vorsins 2013 munu rúmlega 100 
manns hafa lokið meistararnámi í matvæla-
greinum. Það er mjög ánægjulegt hversu 
mikil aukning hefur orðið á umsóknum 
í meistarnám því að í sjálfu sér var farið 
að bera á skorti á meisturum á ákveðnum 
stöðum. Það er einnig gott að nemendur 
af landsbyggðinni hafa haft tækifæri til að 
sækja námið sem hefur aukið möguleika 
fyrir ungt fólk til að sækja í matvælanám í 
sinni heimabyggð undir leiðsögn meistara 
í faginu. Í dag eru um 50 manns á biðlista 
í námið fyrir næstu haustönn og er enn að 
bætast við á listann. Vil ég í lokin hvetja 
alla sem áhuga hafa á að skrá sig í námið til 
að hafa samband við mig í síma 5944000 
eða á netfang mitt baldur.saemundsson@
mk.is þar sem ég get veitt frekari upp-
lýsingaru um námið.

 
Baldur Sæmundsson

áfangastjóri

Meistaranám	í	matvælagreinum

Baldur Sæmundsson.

Meistarar í matvælagreinum í maí 2011.
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Líkamsræktarstyrkur 
hækkar

Frá og með áramótum 2013 hækkar hámarksstyrkur 
vegna forvarnar og líkamsræktar úr 20.000 í 25.000.  

Eftirfarandi reglur gilda varðandi styrkinn.

Skilyrði: Að umsækjandi hafi greitt í sjóði félagsins í 
a.m.k. 12 undanfarna mánuði.

Hafi viðkomandi verið fullgildur félagsmaður næstliðið 
ár þá á hann rétt á styrk til forvarnar, líkamsræktar, 
þ.e. allt að helmingi gjalds en þó aldrei meira en sem 
nemur 40 % af iðgjöldum sl. 12 mánuði og aldrei hærri 
upphæð en kr. 25.000 á hverju almanaksári.

Styrkur verður greiddur ef félagsmaður sýnir löggilta 
kvittun í frumriti þar sem fram kemur að hann hafi greitt 
fyrir sig kort í viðurkenndri líkamsræktarstöð eða íþrót-
tafélagi, sundkort eða skíðakort að því tilskyldu að það 
sé til 3ja mánaða eða lengra.

Ef viðkomandi félagsmaður getur ekki lagt fram frumrit, 
skal hann leggja fram afrit þar sem kemur fram hversu 
mikið framlag atvinnurekanda er og gildir reglan hér að 
ofan, þ.e. styrkur getur aldrei orðið hærri en mest helm-
ingur af eftirstöðvum.

Ný	vefsíða	og	
orlofsvefur
Nú styttist í að ný vefsíða og orlofsvefur 
líti dagsins ljós. Hvenær nákvæmlega það 
verður er ekki ljóst en þess verður þó ekki 
langt að bíða. Nýja orlofskerfið byggir á 
því að félagar hafi netfang og komi upp-
lýsingum um það á skrifstofu. Þegar pönt-
un og greiðsla hefur farið fram þá sendist 
samningur á netfang viðkomandi. Þeir 
sem ekki hafa netfang geta eftir sem áður 
haft samband við skrifstofu og gengið frá 
málum þannig.

Þegar pantað er á vefnum þarf að 
velja „Innskráning“ úr valmynd. Næst 
er skráð inn kennitala og lykilnúmeri 
(sem gefið er upp á félagsskírteini). Þá er 
valið „Laus tímabil“ úr valmynd. Veljið 
viðeigandi mánuð og tímabil. Þá þarf 
að ýta á hnapp neðst á síðunni „Senda“ 
og síðan „Staðfesta“. Næsta skref er að 
„Samþykkja“ skilmála og síðan þarf að 
haka við „Samþykkt“ og velja hnappinn 
„Greiða“. Þú hefur 10 mínútur til að bóka 
orlofshús. Eftir það dettur þú út nema þú 
sért búinn að velja greiðslu í kortagátt en 
þá gefast aðrar 10 mínútur til að greiða 
með kreditkorti áður en bókun dettur 
út. Kvittun og leigusamningur sendist 
á uppgefið tölvupóstfang að greiðslu 
lokinni. Þeir sem ekki hafa kreditkort 
þurfa að hafa samband við skrifstofu til að 
ganga frá greiðslu.

Í vikunni 29. janúar til 2. febrúar var IÐAN með sérstaka 
námskeiðsviku á Akureyri. Námskeiðin voru vel sótt í matvæla- 
og veitingagreinum en boðið var m.a. 

Vel	sótt	námskeið	Sæmundur	fróða	á	Akureyri
upp á námskeið í Vínfræðum, í kjötmati fyrir kjötiðnaðarmenn 
og námskeið fyrir afgreiðslufólk í bakaríum. 
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Kæru sjóðfélagar.

Undanfarin misseri hefur skuldavandi 
heimila verið til umræðu og sitt sýnist 
hverjum um mögulegar lausnir á þeim 
vanda. Fjölmargar fjölskyldur berjast 
í bökkum og hafa jafnvel misst fast-
eignir sínar vegna óhagfelldrar þróunar. 
Íbúðaverð lækkaði í kjölfar hrunsins á 
sama tíma og verðtryggð fasteignalán 
hækkuðu og greiðslugeta sjóðfélaga lækk-
aði vegna atvinnumissis. Starfsfólk líf-
eyrissjóða finnur vissulega til með þeim 
sjóðfélögum sem eru í slíkum vanda og 
gerir allt sem lög leyfa til að aðstoða þá 
eftir bestu getu. Þrátt fyrir mikinn vilja til 
verka og þátttöku lífeyrissjóða í fjölmörg-
um úrræðum hafa ýmsir málsmetandi 
aðilar séð ástæðu til að vega harkalega og 
ósmekklega að lífeyrissjóðum. Erfiðast 
er að umbera slíka gagnrýni þegar hún 
kemur úr röðum þingmanna sem eiga að 
vita betur. Lífeyrissjóðirnir voru þátttak-
endur í 110% aðlögun veðskulda og sam-
komulagi um sértæka skuldaaðlögun auk 
þess að mæta tímabundnum erfiðleikum 
með frystingu lána. Þá eru sjóðirnir í við-
ræðum við stjórnvöld um vanda þeirra 
sem voru með lánsveð og er þeim við-
ræðum ólokið. Þrátt fyrir ítrekaðar ábend-
ingar þess efnis að úrræði fyrir einstaklinga 
sem fengu lánsveð fyrir fasteignakaupum 
verði að byggja á lagaheimildum, hafa ein-
staka þingmenn bæði í ræðu og riti vísað 
þessum vanda til lífeyrissjóða með ómak-
legum útúrsnúningum sem í besta falli 
eru byggðir á misskilningi. Á stjórnendum 
lífeyrissjóða hvílir sú ábyrgð og skylda að 
gæta að eignum sjóðfélaga sinna. Þeir hafa 
enga heimild til að gefa eftir innheimtan-

Sjóðfélagalán

legar kröfur. Slíkar afskriftir kynnu að 
leiða til þess að þeir sem það gera verði 
dregnir til ábyrgðar og eftir atvikum 
kærðir fyrir það á grundvelli laga um líf-
eyrissjóði. Starfsemi sjóðanna er skilgreind 
í lögum og beinlínis tekið fram að þeim 
sé ekki heimilt að inna af hendi framlög 
í öðrum tilgangi en að ávaxta eignir. Slíkt 
ákvæði er sett í lög til að vernda lífeyris-
réttindi og sparnað sjóðfélaga. Árétta ber 
að eignarrétturinn er jafnframt verndaður 
af stjórnarskránni og skemmst er að minn-
ast þess að Hæstiréttur tók af allan vafa 
um að lífeyrissjóðum er ekki heimilt að 
aflétta lánsveðum. Þannig eru leikreglurn-
ar og þær verða forráðamenn sjóðanna og 
stjórnvöld að virða á hverjum tíma. Það 
gengur ekki að ímynd lífeyrissjóða verði 
svert með ómálefnalegum rökum sem 
standast ekki skoðun.

Í ljósi umræðunnar gæti það verið 
gagnlegt fyrir sjóðfélaga að horfa til baka 
og fræðast um þá þróun sem leiddi til 
þess vanda sem heimili landsmanna búa 
við í dag. Í ágúst 2004 hófu íslenskir 
bankar (Innlánsstofnanir) að markaðs-
setja fasteignalán til heimila í landinu 
sem leiddi til samkeppni sem á sér varla 
hliðstæðu í hagsögu landsins. Skömmu 
áður hafði Íbúðalánasjóður breytt skil-
málum skuldabréfa og gert þau óupp-

greiðanleg sem talið er eitt af megin 
vandamálum sjóðsins í dag. Þeim sem 
það ákváðu mátti varla vera það ljóst að 
þróunin yrði eins og meðfylgjandi mynd 
sýnir en hún segir meira en mörg orð 
um þá þróun sem samkeppnin leiddi af 
sér. Á fjögurra ára tímabili frá september 
2004 til september 2008 hækkuðu skuldir 
heimila við banka úr 200 ma.kr. í 1.000 
ma.kr.  Íbúðalánasjóður brást við þess-
ari samkeppni með ýmsum breytingum 
sem leiddi til þess að skuldir heimila við 
aðrar lánastofnanir hækkuðu um 200 
ma. kr. Myndin sýnir að við upphaf sam-
keppninnar 2004 greiddu landsmenn 
lán við Íbúðalánasjóð og lífeyrissjóði upp 
og endurfjármögnuðu lánin hjá innláns-
stofnunum. Athugunarvert er að lífeyris-
sjóðir tóku ekki markverðan þátt í þessu 
kapphlaupi um hylli sjóðfélaga en keyptu 
eftir sem áður fasteignatryggð skuldabréf 
af sjóðfélögum með 65% veðhlutfalli. Í 
fjölmörgum tilfellum nýttu sjóðfélagar 
sér eftir sem áður þann möguleika að fá 
lánað veð hjá tengdum aðilum  og í ein-
hverjum tilfellum hefur því skuldsetning 
sjóðfélaga við fasteignakaup verið hærri en 
65%. Ekki hefur verið sýnt fram á að með 
lánsveðum hafi lífeyrissjóðir sýnt af sér 
óábyrga háttsemi. Lánsveð byggðu á þeim 
tíma á áratuga hefð og fjölmörg dæmi eru 
um að ungum fjölskyldum hafi tekist að 
koma þaki yfir sig með aðstoð foreldra.  

Í þessari miklu samkeppni um skuldir 
heimila í landinu hækkuðu skuldir heim-
ila um 1.000 milljarða á 4 árum og munar 
þar mest um skuldir heimila við innláns-
stofnanir. Greiður aðgangur að lánsfé 
olli bólumyndun á fasteignamarkaði sem 
landsmenn hafa verið að vinna sig úr frá 
hruni 2008. 

Það virðist hafa komið mörgum á 
óvart að þátttaka lífeyrissjóða í afskriftum 
á fasteignatryggðum lánum hafi verið 
lítil. Hefur því jafnvel verið snúið upp 
á lífeyrissjóðina og því haldið fram að 
það byggi á tregðu við að taka þátt í 
afskriftum. Staðreyndir málsins eru þær að 
í október 2008 var hlutfall skulda heimila 
við lífeyrissjóði 8,7% af heildarskuldum 
heimila. Þá verður að taka tillit til þess að 
í allri þessari samkeppni héldu lífeyrissjóð-
ir kröfum sínum í um 65% veðhlutfalli 
og gættu að sér í lánamálum. Vandi þeirra 
er að veðhlutföll á þessum tíma byggðu á 
háu fasteignaverði sem hefur ekki haldið. 
Engu að síður eiga sumir sjóðfélagar sem 
gættu að sér og skuldsettu sig ekki hærra 
en 65%, eign í sínum fasteignum þó hún 
hafi vissulega lækkað. Framtíðin verður að 
leiða í ljós hvort hækkandi fasteignaverð 
réttir þá stöðu aftur. Tímabundin úrræði 

Ólafur 
Sigurðsson
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Golfmót
MATVÍS hefur ákveðið að halda golfmót fyrir félagsmenn í 
sumar. Dagsetning og völlur liggja ekki enn fyrir en félagar eru 
hvattir til að fylgjast með vefsíðu MATVÍS um frekari upplýs-
ingar. Við munum senda út póst á þá félaga sem við höfum 
netföng hjá og því er mikilvægt að félagar verði virkir og sendi 
okkur netföng sín ef við erum nú þegar ekki með þau.

með frystingu lána voru samþykkt á þeim 
forsendum að atvinnuástand kynni að 
batna og fasteignaverð að hækka. Þannig 
vonumst við til að heimilin nái að rétta 
sína stöðu. 

Eftirtektarvert er að við flutning skulda 
heimila frá föllnu bönkunum yfir í þá 
nýju í október 2008 lækkaði virðismat 
skulda heimila án þess að þær hafi varan-
lega verið afskrifaðar. Skuldir heimila við 
innlánsstofnanir lækkuðu um 400 millj-
arða við flutninginn og það er ekki hlut-
verk lífeyrissjóða að svara því hvort þessir 
skuldir hafi verið afskrifaðar varanlega. En 
það er áleitin spurning hvort innlánsstofn-
anir hafi þvert á lög, aflétt lánsveðum sem 
veitt voru sem trygging fyrir skuldum. 

Í ljósi reynslunnar er umhugsunarvert 
að fylgjast með þróun mála síðustu mán-
uði. Myndin sýnir að skuldir heimila við 
innlánsstofnanir hafa hækkað um 100 
milljarða síðustu 12 mánuði og líklegasta 
skýringin er markaðssetning óverðtryggðra 
fasteignalána. Slík lán eru markaðssett 
með fjölbreyttum auglýsingum um kosti 
þess að greiða af lánum sem bera óverð-
tryggða vexti. Ekki er annað hægt en 
að vekja sjóðfélaga til umhugsunar um 
greiðslubyrði á slíkum lánum og huga að 
því hvað gerist ef vextir hækka. Að auki er 
athyglisvert að horfa til þess að innláns-
stofnanir safna hluta þessara lána saman 
og selja frá sér sem sértryggð skuldabréf og 
kaupendurnir eru að hluta lífeyrissjóðir. 
Fyrir eiga lífeyrissjóðir um 65% af öllum 
útgefnum skuldabréfum Íbúðalánasjóðs 
og þannig má færa fyrir því rök að lífeyris-
sjóðir fjármagni stóran hluta allra skulda 
heimila landsins. 

Lífeyrissjóðir hafa því verulega hags-
muni af því að skuldir heimila í landinu 
séu á hverjum tíma sjálfbærar og þeir bera 
ríka ábyrgð þegar kemur að umræðu um 
afskriftir. Það er ekki annað hægt en að 
árétta og minna á að eignir lífeyrissjóða 
eru verndaðar af stjórnarskránni og for-
svarsmenn lífeyrissjóða geta ekki leyft sér 
að umgangast þær eignir nema með hags-
muni allra sjóðfélaga í huga.

Leiðrétting
Í síðasta blaði, sem kom út í desember, var 
grein og myndir frá keppninni um mat-
reiðslumann ársins 2012. Því miður láðist 
að geta um greinarhöfund og ljósmyndara, 
en höfundur greinar var Ingvar Sigurðsson 
og myndirnar tók Matthías Þórarinsson.  
Ritstjóri biðst velvirðingar á þessum mis-
tökum.

Aðalfundur
Aðalfundur MATVÍS verður  

haldinn þriðjudaginn 

12. mars kl. 16:00,  
á Stórhöfða 31.

Venjuleg aðalfundarstörf.

00000

 w w w. v e i d i k o r t i d . i s

Eitt kort
35 vötn
6.900 kr
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  1   2   3   4   5   6   7   8   9

krossgátugerð:
Bjarni sími: 

845 2510

Teikning:
Halldór Andri
eftirprentun

bönnuð.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

sagga jökull hljómfall steðjar fugl líkams-
hluti nefgöng

fóðruðmoli

dinglagíg

flutti
kex

------------
kvendýr

una

tvíhljóði
------------

makkaróna
þegargljálaustheppnastkvendýr

drjúpa

þjóð

pikk
fuglar

-------------
megin

fersk
klukka

------------
lengd

sekkir
------------

röð

riss næringin fyrir stundu

2 eins
------------

fisk

árföður
------------

dysjað
baksa

hrósar snyfsið vitstola smáa

keyri
-----------

egnt
óánægða

planta
-----------
vikurinn

áreitt

kyrrð ögn

2 eins

eyddi
------------

spil

fífl
passa

------------
fram

þýið

getan

bandið
atyrði

------------
eydda

stefna
-----------
einn til

ólogið
-----------

strax

áhald
4 eins

-----------
hestur

borðandi vanka

nef
2 eins

-----------
neyti

verkur

þelið
halarófa
-----------

51
dýrahljóð öfug röð

flauta

gnauða

fjarg-
viðrast

Veitt verða verðlaun fyrir lausn á krossgátunni.
Verðlaun nema 10.000 kr.

Lausnir sendist til: MATVÍS / Krossgátan,
Stórhöfða 31, 112 Reykjavík

Svar þarf að berast fyrir 1. júlí 2013

Lausnarorð:

Nafn:

Heimili:

Kennitala:
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Á
T
T
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E
I
T
T
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Lausn	á	krossgátu
síðasa	tölublaðs

Lausnarorð
Nýársdagur

Vinningshafi
Sigrún Ólafsdóttir  
Sogavegi 117
Reykjavík

V
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VVerðlaunahátíð	2013

Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík 
heldur árlega veglega hátíð þar sem 
nýsveinum eru veittar viðurkenning-
ar. Þeim nýsveinum sem luku sveins-
prófi á árinu 2012 með afburðaár-
angri voru afhentir verðlaunapen-
ingar og viðurkenningarskjöl.

Umgjörð hátíðarinnar er mjög svo 
vönduð og félaginu til sóma. Þarna eru 
flest iðnaðarmannafélög sveina og meistara, 
skóla og fræðsluaðila sem tengjast iðnaðar-
mönnum með sína fána í flottri fánaborg. 

Forseti Íslands, hr. Ólafur Ragnar 
Grímsson er verndari hátíðarinnar og 
afhendir ásamt Jóni Ólafi Ólafssyni 
formanni, Pétri Siguroddsyni ritar og 
Guðmundi Ó. Eggertssyni heiðurs-
félaga Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík 
nýsveinum verðlaunapeninga og viður-
kenningarskjöl.

Það voru tveir fagmenn úr okkar 
greinum sem unnu til silfurverðlauna fyrir 
afburðaárangur á sveinsprófi ári 2012. 

Eydís Rut Ómarsdóttir framreiðslu-
maður lærði hjá Gamla Fiskfélaginu og 
starfar þar.

Meistari: Guðmundur Hansson.
Jónatan Kristjánsson matreiðslu-

maður lærði á Hótel Holt en starfar nú 
í Danmörku svo faðir hans tók á móti 
verðlaunum fyrir hann.

Meistari: Eiríkur Ingi Friðgeirsson.
Forseti Íslands hr. Ólafur Ragnar 

Grímsson flutti hátíðarávarp. 
Borgarstjórinn Jón Gnarr flutti loka-

ávarp.

Hér flytur menntamálaráðherra hátíðarræðu.

Eydis Rut Ómarsdóttir tekur við viðurkenningu.

Kristján faðir Jónatans og meistarinn Eiríkur Ingi taka við viðurkenningu.

Launahækkun
Öll laun hækka um 3,25% frá 1. febrúar 2013.   
Krónutöluhækkun á taxtalaun verður kr. 11.000.
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